
 
Møteprotokoll Ormåsen Grendeutvalg 
07.12.2022 
 
Til stede: 
Tommy Karlsen 
Wenche Nordahl Karlsen 
Kristoffer Løwer Grinde 
Lisa Susanne Wilberg 
Magnus Tandberg 
Einar Djupvik Bråthen 
Caroline Hunter 
Mikkel Hveding Ersdal 
Else Berit Kyte (Kommunekontakt) 

 

 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
Møtestart: 19:00 
 
 
 
Saker til behandling: 

 

Sak 28/22 Sammenlikne tallgrunnlag for befolkningsberegning på Ormåsen 

 

Ormåsen grendeutvalg forbereder oversikt over barn i alder 0-5 år og 6-12 år basert på 

befolkningsrapportene gitt av Øvre Eiker kommune for å sammenlikne med tallene fra 

kommunekontakten. 

 

Datagrunnlaget for befolkningsdataene gitt av kommunen er hentet fra anonymiserte data i 

folkeregisteret, og deretter sammenstilt og presentert av Norkart AS. 

 

Behandling: 

 

Else Berit Kyte viser analyseresultatene for befolkningsfremskriving fra Framsikt, som 

kommunen bruker, og anbefaler grendeutvalget å engasjere seg i utformingen av den 

kommende langsiktige planen for Ormåsen. I Framsikt faller Ormåsen inn under kategorien 

Hokksund vest, sammen med andre lokasjoner. Det er uklart om dette får konsekvenser for 

administrasjonens og de folkevalgtes oppfatning av nødvendigheter på Ormåsen med tanke 

på at befolkningsrapportene viser høyere tall på Ormåsen enn snittet for kommunen. 

 

Grendeutvalget oppfordrer til å sette Ormåsens særskilte demografi i sammenheng med 

utbyggingstakt, og tillegge dette vesentlig vekt i de vurderingene som gjøres for fremtiden. 

 

Grendeutvalget anser seg som orientert. 

 

Sak 29/22 Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 

 



Meldt inn av Caroline Hunter: 

Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen og veien videre. Ungdomssklubben trenger 

frivillige og ønsker at Grendeutvalget kan høre med befolkningen på Ormåsen. Blitt tatt om 

ønskelig juniorklubb 5-7 klasse, igjen trenger frivillige. 

 

 

Innspill til kommunekontakten: 

Grendeutvalgets representanter kommenterer at siste møte ble holdt i en kirke, og at de 

fremmøtte i hovedsak er kvinner. Lokasjonen er potensielt ekskluderende, og oppmøtet viser 

at de som allerede er engasjerte og sosiale er de som deltar. 

 

 

 

Sak 30/22 Evaluering julegrantenning 2022 

 

Lisa rapporterer at hun har mottatt mange positive tilbakemeldinger på arrangementet i 

helhet. 

 

Oppsummering: 

- Tommy foreslår at grendeutvalget setter opp et oppdatert årshjul, og Lisa melder at 

sponsorer trenger forespørsel med to måneders varsel. 

- Vi synes juletreet var litt for lite. 

- Grendeutvalget lurer på om det bør kjøpes inn en egnet kjele med varmeelement til å 

varme store mengder gløgg. 

- Det kan vurderes om vi skal ha mer varm saft og kaffe ved neste arrangement. 

- Vi bør avtale med barnehagen at vi henter nøkkel innen fredag samme uke som 

arrangementet holdes. 

- Bruk av telt fungerte veldig bra. 

- Bør vurdere å lage en oppgaveliste der medlemmer kan melde seg til ansvar for 

spesifikke oppgaver, samt at ett medlem har overordnet ansvar. 

- Bør forhøre oss med smarbeidsutvalget i Ormåsen barnehage om å samarbeide om 

gjennomføring av arrangementet 

- Bør be kommunen om å kaste julebelysningen samtidig som de fjerner juletreet, 

siden det er reparert mange ganger og bør erstattes til neste år. 

 

 

Sak 31/22 Planlegging av skøytedag 

 

Forslag: 

- Dato for skøytedag: søndag 19. februar, oppstart kl. 12:00 

- Grendeutvalget detaljplanlegger arrangementet i januarmøtet. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Sak 32/22 Forberedelser til årsmøtet 2023 

 

Forslag: 

- Dato for årsmøtet 2023 settes til 8. mars kl. 19:00 



- Det oppfordres til at medlemmene markedsfører dette for bekjente, og at 

rekrutteringsarbeidet påbegynnes snarest. 

 

 

Eventueltsaker 

 

Sak 33/22 Tildeling av midler til avgangsklasser fra Ormåsen skole mot søknad 

Videreføring av diskusjon om tildeling av midler for avgangsklasser i forbindelse med 

avslutningsmarkering. 

 

Enstemmig fattet vedtak: 

- I søknaden må klassen(e), fra Ormåsen barneskole, fremlegge budsjett og bevise at 

de trenger opptil 5000,- 

- Klassen må i etterkant bevise summen med kvittering, og får summen refundert. 

 

Sak 34/22 Vurdering av organisering av listetoppdebatt på Ormåsen 

 

Forslag: 

- Grendeutvalget vurderer sak på neste møte om å invitere til listetoppdebatt på 

Ormåsen om temaer som angår Ormåsen. 

 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Godkjent av Tommy Karlsen, leder Ormåsen grendeutvalg 

07.12.2022 


